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Az optikai mikroszkóp nagyítását növelve egyre kisebb méretű tárgyakat vizsgálhatunk, de van egy 

elvi határ, mégpedig a fény hullámhossza. Ennél kisebb méretű tárgyakat optikai mikroszkóppal nem 

láthatunk. A molekulák mérete a néhány Ångström (10-10 méter) tartományba esik. A látható fény 

hullámhossza ehhez képest néhány 1000-szer nagyobb (10-7-10-6 méter). Ezért soha nem leszünk 

képesek olyan optikai mikroszkópot készíteni, amellyel a molekulákat láthatnánk. Célszerű megoldás 

az alkalmazott fény hullámhosszának a csökkentése. Ha körülbelül Ångström hullámhosszú 

fénysugarakat szeretnénk, akkor már a Röntgen-sugárzás tartományában vagyunk. 

És valóban, Röntgen-sugárzás segítségével láthatóvá tehetők a molekulák. Ehhez már csak néhány 

technikai problémát kell megoldani. Először is a molekulákról szóródó fényt fel kell erősíteni. Ehhez 

egy tökéletes kristályt használunk, melyben sok (kb. 1015 darab) molekula van pontosan ugyanolyan 

helyzetben. Azután meg kell oldanunk a molekulákról szóródott sugárzás képpé formálását. Mivel a 

Röntgen-sugárzást fókuszáló lencsét készíteni nem tudunk, ezt számítógépes programok segítségével 

tesszük meg mégpedig úgy, hogy a számítógép felépít egy modell kristályt, melyre szórási képet 

számol. A mért és az így számolt szórási képet a modell folyamatos javítgatásával igyekszünk 

egymáshoz közelíteni, míg a két kép eltérése néhány %-ra csökken. Ekkor kezünkben van a 

molekula pontos szerkezete. 

Egykristály-diffraktométerrel 0,1-0,5 mm átmérőjű kristályok vizsgálhatók. Sokszor a munka 

legnehezebb része a megfelelő méretű és jó minőségű egykristály előállítása, a kristályosítás során 

ezért sokféle technikát alkalmazunk. A röntgendiffrakciós vizsgálatra megfelelő kristályokat optikai 

mikroszkóp segítségével választjuk ki. Az ábrán egy korábbi kísérletből nyert, mérésre alkalmas 

kristályok láthatók. 

 
 

A kutatótáborban megismerkedünk a kristálynövesztés technikáival, fortélyaival, az egykristály-

diffrakcióval mint nagyműszeres szerkezetvizsgáló módszerrel, valamint a mérés és a kiértékelés 

lépéseivel. Laboratóriumi munkára és egy kis elméleti kalandozásra is kész, a szerkezetkutatás iránt 

érdeklődő, alapvető számítógépes ismeretekkel rendelkező diákok jelentkezését várjuk. 


